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Nieuwe directeur 

Een aantal weken geleden kwam mij de vacature binnen 
Stichting Op Kop voor clusterdirecteur onder ogen. Vandaag 
kan er dan eindelijk gecommuniceerd worden dat ik per 1 juli 
2019 zal starten als clusterdirecteur van de 3 scholen in 3 
prachtige dorpskernen! Een mooie uitdaging waar ik erg naar 
uit kijk. Ook is het voor u en mij erg prettig dat ik voor de 
zomervakantie al kennis kan maken met alle collega’s, 
ouders/verzorgers en kinderen. 
  
Ik ben Peter Sloot en ben momenteel werkzaam als directeur 
op de Mgr. Zwijsenschool in Kampen. Hiervoor ben ik 
werkzaam geweest als leerkracht in het (speciaal) 
basisonderwijs. Ik woon al een aantal jaren met mijn vrouw 
Sylvana in Oldemarkt. Ook zijn wij sinds 2 weken de trotse 
ouders van onze dochter Féline. Ik ben een sport- en 
muziekliefhebber en vind het belangrijk om in ontwikkeling 
te blijven. Na vele jaren voor de klas te hebben gestaan heb 
ik daarom 4 jaar geleden besloten om de stap te zetten 
richting het directeurschap. Het doet mij enorm goed om te 
zien dat als je collega’s en kinderen aanspreekt op hun 
talenten, (samen) leren enorm veel betekenis en waarde kan 
krijgen. De periode op de basisschool moet immers ook leuk 
zijn! 
  
Nu staan we voor de mooie uitdaging om binnen het cluster 
Kuinre, Oldemarkt en Willemsoord te zoeken naar kansen en 
mogelijkheden voor ons onderwijs, waarbij het voor mij 
vanzelfsprekend is dat we rekening blijven houden met de 
eigenheid en identiteit van elke school afzonderlijk. 
  
Ik hoop u snel te ontmoeten! 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Peter Sloot. 

 

Belangrijke data: 

 
Juni 
 

10 juni 2e Pinksterdag 
 Alle leerlingen vrij 
 
12 juni Buitenspeeldag       
14:00 t/m 16.30 voor onze 
school 
 
26 juni schoolreis 1 t/m 6 
 
28 juni studiedag 
Alle leerlingen vrij 
 
 
11 juli ouderbedankavond 
17.00u t/m 19.00u 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Verkeersouder 
Dit jaar stopt Gea de Graaf als verkeersouder omdat haar 
dochter onze school gaat verlaten om naar het Voortgezet 
Onderwijs te gaan. Welke ouder zou haar taak over willen 
nemen? 
 

Afscheid René 
We zijn blij dat we een nieuwe directeur hebben gevonden, dat 

betekent wel dat we helaas afscheid gaan nemen van René. Het 

afscheid zal op dezelfde dag vallen als de bedankavond voor alle 

hulpouders. Hoe we dit gaan opvullen zult u nog van ons horen. 

 
     

Kamp groep 8 
Groep 7/8 is dit jaar naar een nieuwe locatie geweest tijdens 

schoolkamp. Een kamphuis midden in het bos in Ommen. Een 

fantastisch bosgebied waar de kinderen heerlijk hutten konden 

bouwen en spellen speelden. We hebben vlotten gebouwd en 

zijn hiermee 2 km over de Vecht geroeid.  Daarna in het 

klauterbos verschillende uitdagingen aangegaan met als 

hoogtepunt kratten stapelen terwijl de leerlingen steeds hoger 

erop kwamen te staan. Weliswaar goed gezekerd aan een tuig. 

De hoogste stapel waarop Juliënne stond waren 17 kratten.  

De kinderen waren zo enthousiast over de locatie dat ze volgend 

jaar zeker weer terug wilden naar de Boshut in de Wolfskuil. 

Deze hebben we dan maar meteen weer geboekt voor het 

komende schooljaar. 

 



 
 
 

 
 
Nieuwe Chromebooks 

De ICT op de Slinge is enorm verbeterd. We werken nu niet meer 

met een server maar we werken allemaal in the Cloud. Dat is 

voor iedereen, leerkrachten en leerlingen, wel even wennen. De 

leerlingen werken nu met een Chromebook en dat is wel even 

een omschakeling. Gelukkig leren ze snel met deze techniek om 

te gaan.   

 
  

 

Opbrengst Voorjaarsmarkt 
Wat was het een gezellige middag. Spons gooien, spellen voor de 
leerlingen, koffie met heerlijke taartpunten en een fantastische 
loterij die door de giften van de ouders en winkels in mogelijk 
was. Ook de verkoop van de prachtige werkstukken van de 
leerlingen zorgden voor een mooie opbrengst. Natuurlijk hielp 
het heerlijke weer ook een handje mee. 
 
We hebben die dag netto 676 euro opgehaald. De bedoeling is 
dat we het geld gaan gebruiken voor de aanschaf van een 
schommel op het schoolplein. 

 
     
Vakantierooster 2019-2020 

Vakantie Start Eind 

Herfstvakantie 19 oktober 2019 27 oktober 2019 



Kerstvakantie 21 december 2019 5 januari 2020 
Voorjaarsvakantie 15 februari 2020 23 februari 2020 

Goede Vrijdag en 
Pasen 

10 april 2020 13 april 2020 

Meivakantie 25 april 2020 10 mei 2020 

Hemelvaart 21 mei 2020 22 mei 2020 

Pinksteren 1 juni 2020 1 juni 2020 
Zomervakantie 4 juli 2020 16 augustus 2020 

 
Afwezigheid/ziekmelding   
Als een kind niet op school kan zijn of ziek is, laat u dat ons dan 
z.s.m. weten. U kunt ons bereiken via de telefoon (0561-451900). 
Als wij niets horen, neemt de leerkracht zelf contact op met thuis.   
In elke klas wordt de afwezigheid van de kinderen bijgehouden. Als 
er sprake is van ongeoorloofde afwezigheid, wordt de 
leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland 
ingeschakeld.   
  
Email adressen leerkrachten + formatie schooljaar 2019-2020 

Directeur   Peter Sloot directie@obsdeslin
ge.nl 

Intern begeleider  Astrid Smit   Astrid.smit@stichti
ngopkop.nl  

     Groep  1-2  Ingrid Ram 
 Elca Stapensea 

Ingrid.ram@stichti
ngopkop.nl  

 
elca.stapensea@sti

chtingopkop.nl  
Groep 3-4 Bea Beugelink Bea.beugelink@stic

htingopkop.nl  

Groep 5-6 Helma Mulder Helma.mulder@stic
htingopkop.nl  

Groep 7-8 Astrid Smit  
 Paula Dinnissen  

Astrid.smit@stichti
ngopkop.nl  

 
paula.dinnissen@st

ichtingopkop.nl 

Onderwijsassistent Irene Werkman   

  

Buitenspeeldag 12 juni 
    van 14uur t/m 16.30uur        
    (Iedereen is welkom!!) 
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